
Een aandeel in elkaar

Samenwerken 
aan groei

Met de 
masterClasses
Ledenraad 

De financiele wereld is dynamisch en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Actuele 
thema’s zoals het imago van de financiele dienstverleners, veranderende wensen van klanten, online 
ontwikkelingen, strenge wet- en regelgeving en de druk op de financiele resultaten houden ons 
dagelijks bezig. 

In deze turbulente omgeving wil de Rabobank een belangrijke bijdrage blijven leveren om de ambities 
van onze klanten te realiseren. Daarin kunnen we alleen succesvol zijn als we samenwerken met alle 
betrokkenen waaronder de Ledenraad. De ledenraad bestaat uit mensen zoals u die de ambitie hebben 
om mee te denken over de dingen die de  Rabobank doet. U staat midden in de samenleving en weet 
wat daar speelt.

We helpen u graag om uw rol als lid van de ledenraad zo goed mogelijk in te vullen. Dat doen we onder 
meer door het aanbieden van de masterClasses Ledenraad. Tijdens de Masterclasses komen de meest 
relevante thema’s voor u aan bod, begeleid door vakdocenten uit de praktijk. Wij zijn er van overtuigd 
dat u na deze masterClasses Ledenraad als ledenraadslid beter voorbereid zal zijn op de toekomst.



Trends en Maatschappelijke Ontwikkelingen
Het verkennen van trends is noodzakelijk om een indruk te krij-
gen in welke richting de samenleving zich zou kunnen bewegen. 
Trends geven niet aan wat er gaat gebeuren, maar wat er kán gaan 
gebeuren. Degenen die over verschillende trends hebben nage-
dacht, zijn beter voorbereid om te kunnen reageren. Het denken 
in scenario’s is niet het maken van een plan voor een specifieke 
richting, maar het voorbereid zijn op alternatieve ontwikkelingen 
om zo extreme verrassingen te voorkomen. Ter voorbereiding op 
deze avond krijgt u een overzicht van mogelijke trends die we 
kunnen bespreken. U kiest welke aan de orde moeten komen. 

Docent: Drs. P. (Paul) Turken werkte meer dan 20 jaar als mar-
keting- en managementconsultant en was onder meer lid van de 
Raad van Bestuur van FHV/BBDO in Nederland. Tegenwoordig 
doceert hij, vervult hij verschillende commissariaten, adviseert hij 
over merkbeleid en is hij board counseler.

Circulaire Economie
Het begrip circulaire economie wint snel aan aandacht. En terecht, 
want het biedt kansen om tegelijkertijd economische, ecologische 
en sociale vraagstukken te adresseren. Macro-economisch gezien 
is het begrip van gesloten kringlopen relatief eenvoudig. Echter 
op het moment dat we dit praktisch toepasbaar dienen te maken 
voor regio’s, ketens of individuele ondernemers dan wordt het uit-
dagend. In deze workshop vertalen we het macro-economische 
vraagstukken naar handelingsperspectieven voor ondernemers. 
En verkennen we de rol van de bank hierbij. Als financier en als 
netwerkpartner. U wordt uitgedaagd zelf na te denken over uw rol 
in deze transitie opgave en specifiek te maken wat u nodig heeft 
om deze rol goed te kunnen vervullen.

Docent: M. (Michel) Schuurman, is binnen MVO Nederland ver-
antwoordelijk voor de programma’s op het gebied van circulaire 
economie. Tevens is hij specialist in duurzaam en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en Green Deals. Eerder was hij o.a. 
werkzaam als Managing Consultant Sustainability bij Capgemini 
en mede-eigenaar van Icentials.

Actuele ontwikkelingen in de financiële wereld
De allereerste bank ter wereld is opgericht in 1472 (Italië). Sindsdien 
is de bankensector gegroeid tot een van de belangrijkste sectoren 

ter wereld, zo ook in Nederland. Het bankenlandschap is gedurende 
al die eeuwen aan sterke veranderingen onderhevig. In deze tijd is 
er in Nederland sprake van een focus op bancaire kernactiviteiten, 
daling van het aantal bankkantoren, opkomst van mobiel bankie-
ren, niet-bankiers die de rol van banken overnemen, de werkgele-
genheid in de sector die als gevolg van voorgaande ontwikkelingen 
sterk daalt, strengere wet- en regelgeving, meer toezicht op Euro-
pees niveau en al de overige ontwikkelingen die we elke dag in de 
krant kunnen lezen.Tijdens de masterClass Actuele  Ontwikkelingen 
in de Financiële Wereld worden deze ontwikkelingen besproken en 
becommentarieerd. Tevens is er de mogelijkheden om uw opinie 
over deze ontwikkelingen aan te scherpen.

Docent: Drs. H.C.A. (Hinrich) Slobbe is oprichter en directeur 
van Wizfiz. Hij geeft advies en training op gebied van financieel 
management en is actief in zowel de profit- als de non-profitsec-
tor. Zijn doel is dat u een goede gesprekspartner wordt van uw 
financiële partners. 

Samenwerken is het nieuwe businessmodel
Samenwerken zit in de genen van de Coöperatieve Rabobank, 
ook de ledenraad is geboren uit de wil om samen de bank vorm te 
geven. Maar inmiddels is samenwerking geen keuze meer. Zowel 
in het maatschappelijk veld als in het bedrijfsleven is samenwer-
ken en het werken in netwerken dè manier van het organiseren 
van taken in complexe omgevingen. Wat betekent dat voor de 
Rabobank en dus voor de ledenraad? En hoe beïnvloedt dat haar 
rol en positie richting de Rabobank? Hoe ziet de samenwerker 
anno 2015 eruit? 

Docent: Drs. R. (Rosi) Dhaenens MBA “It’s all about collabo-
ration”. Dat is het motto van deze collaboratologist, oftewel 
samenwerkingsdeskundige. Rosi Dhaenens is oprichter van 
Collabó, een bureau dat is gespecialiseerd in meerpartijen-
samenwerking. Ze werkt voor zowel nationale als internationale 
ondernemingen.  

Programma
17.30 uur ontvangst met lichte maaltijd
18.00 uur aanvang programma
22.00 uur einde programma
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